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Årsmøte 09.02.2016
Tid: 20.00 – 21.30
Sted: Fjell Bydelshus, Laurits Grønlands vei 33, 3035 Drammen. Vertskap: Drammen Hindu
Kulturforening.
Tilstede: Baptistkirken i Drammen, Det Tyrkiske Trossamfunn i Drammen og omegn, DNK
Fjell menighetsråd, DNK Nedre Eiker menighetsråd, Frelsesarmeen Drammen korps, HumanEtisk Forbund Drammen og Lier, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Metodistkirken i
Drammen, Mjøndalen Syvendedags Adventistkirke, Sri Guru Nanak Niwas, St. Laurentius
(Den romersk katolske kirke) og Drammen Hindu Kulturforening.
 12 av DOTLs 21 medlemsforeninger stilte på årsmøtet.

Referat

1/16 Valg av ordstyrer og referent
Etter styrets forslag ble Anne Grete Spæren Rørvik valgt til ordstyrer og Emilie Ruud valgt til
referent.
 Innkallingen og dagsorden ble vedtatt.

2/16 Årsmelding 2015
Emilie Ruud presenterte årsmeldingen for 2015.
 Årsmeldingen ble vedtatt.

3/16 Årsplan 2016
Anne Grete Spæren Rørvik presenterte årsplanen for 2016.

Nytt i 2016 er at de åpne møtene ikke skal ha forhåndsbestemt tema eller innlegg. Årsmøtet
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hadde noen innspill til dette. Blant annet at det kan virke ekskluderende å kun ha livsdialog og
gå bort i fra et forhåndsbestemt tema med innlegg. Da med tanke på språk og
refleksjonsinteresse. Styret begrunnet valget med et ønske om være aktuelle og i tillegg få mer
fokus på, og rendyrking av, livsdialogen. Slik tror styret DOTL vil kunne skille seg ut i
Drammen og omegn.

Den nye formen på de åpne møtene testes ut i 2016 og evalueres når året er omme.
 Årsplanen 2016 ble tatt i mot.

4/16 Regnskap 2015
Ragnhild Stivi presenterte regnskapet for 2015. Undertegnet utgave av revisor har ikke blitt
sendt ut grunnet tekniske problemer.

Det er nødvendig å kjøpe inn et mer moderne regnskapsprogram, men dette har blitt utsatt.
Må gjøres i 2016.

Det har blitt betalt ut mer lønn i 2015. Dette er fordi Hege Nedberg og Emilie Ruud hadde en
måneds overlapp. I tillegg tok ikke Emilie ferie i 2015.

Overskuddet på 17739,83 kroner er inkludert feriepenger. Det faktiske overskuddet for 2015
blir derfor 11376,83 kroner. Ragnhild har åpnet en ny konto til feriepenger.
 Regnskapet for 2015 ble vedtatt.

5/16 Budsjett 2016
Ragnhild Stivi la frem forslag til budsjett for 2016.
Det er satt av mer penger til kurs, konferanser og seminar i 2016. Det er og satt av til DSFpass. Alle i styret får hvert sitt festivalpass.
 Budsjettet ble tatt til orientering.
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6/16 Forslag om endring av statutter
Styret foreslo følgende endringer i statuttene:

§ 4 Årsmøtet
b) «50% av medlemmene i DOTL må være tilstede for å gjennomføre Årsmøtet».
- Styret foreslo å fjerne dette punktet fra statuttene.
 Fem stemte mot og syv stemte for. Det må være 2/3 flertall for at endringen skal
vedtas. Forslaget ble dermed ikke vedtatt.

§ 3 Organisering
c) «Styret velges av Årsmøtet og består av 9 medlemmer. Styret konstituerer seg selv med
leder, nestleder, sekretær, kasserer, pressekontakt og 3 varamedlemmer. Styret skal ha et
religiøst og livssynsmessig mangfold. Det tilstrebes at det er medlemmer av begge kjønn.»
- Styret foreslo å gå bort i fra å ha varamedlemmer og heller øke antall ordinære
styremedlemmer med tre. Styret vil da bestå av 9 medlemmer som deltar på lik linje.
 Forslaget ble enstemmig vedtatt.

7/16 Valg
Ivar Flaten la på vegne av valgkomiteen frem kandidater til styre, valgkomité og revisor.
Valgkomiteen besto av Sissel Bjørnsen (Human-Etisk Forbund), Ahmet Akteke (Det Tyrkiske
Trossamfunn) og leder Ivar Flaten (Den norske kirke).

Kandidater til styret
Anne Grete Spæren Rørvik (Metodistkirken) – sitter ett år til
Marius Hagen (Human-Etisk Forbund) – sitter ett år til
Jan-Otto Eek (Den norske kirke) – sitter ett år til
Ragnhild Stivi (Frelsesarmeen) – velges for ett år
Monica Finnerud (Jesu Kristi kirke av Siste Dagers Hellige) – velges for to år
Betul Keklik (Det Tyrkiske Trossamfunn) – velges for to år
Jonas Muhammad (Minhaj Ul Quran Intl Drammen) – velges for to år
Kobal Visvalingam (Drammen Hindu Kultursenter) – velges for to år
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Sina Abdollahi (Baha´i samfunnet) - velges for to år
Valgkomité
Sissel Bjørnsen (Human-Etisk Forbund) (leder)
Kent Remi Westergren (Det Norske Baptistsamfunn)
Ahmet Akteke (Det Tyrkiske Trossamfunn)

Revisor
Tor Reinhard Jensen – gjenvelges for to år.
 Valgkomiteens kandidater til styret, valgkomité og revisor ble vedtatt.
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